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Enw
Saif Penfro mewn safle aruchel ar
gribyn galchfaen cul uwchben
Afon Penfro. Mae bron yn sicr bod
y Normaniaid yn adnabod yr ardal
fel ‘pen’ y ‘fro’ ac felly’n rhoi iddi’r
enw ‘Penfro’.

Y Dechreuad
Mae’r hanes sydd wedi ei gofnodi,
yn cychwyn gyda’r Normaniaid
ond gellir olrhain gwreiddiau
Penfro yn ôl mor bell â 10,000 o
flynyddoedd i’r helwyr-gasglwyr
Mesolithig a feddiannodd Ceudwll
Wogan oddi tan y Castell. Mae
bron yn sicr mai ar safle anheddiad
caerog gynt sy’n dyddio o’r Oes
Haearn y saif y castell presennol.
Yn ystod yr Oesoedd Tywyll ym
Mhrydain, yn dilyn cwymp y
Rhufeiniaid, sefydlwyd safleoedd
Cristnogol gan y Seintiau Celtaidd yn Sant Daniel a Monkton.  

Castell Penfro 
Ym 1093 trechwyd y gwrthwynebwyr lleol gan lu o Normaniaid dan Arnwlff de Montgomery ac adeiladwyd
caer o bren yn y fan lle saif y castell cerrig. Roedd ei leoliad strategol o fantais a galluogwyd y Normaniaid i
sefyll yn gadarn yn erbyn y Cymry a dan reolaeth Gerald de Windsor, daeth Castell Penfro yn sail grym y

Normaniaid a
galluogwyd y
goresgynwyr i
ehangu eu dylanwad
dros de Sir Benfro
gyfan. Fe wnaeth
Gerald hefyd gymryd
y Dywysoges Nest
chwedlonol neu
‘Helen Cymru’ yn
wraig. Er mwyn
amddiffyn ei
diriogaeth newydd,
sefydlwyd
trefedigaeth o
wladychwyr Seisnig a
Ffleminaidd gan Harri
I i ddadleoli’r Cymry,
felly’r enw “Lloegr
Fechan tu draw i
Gymru”.

John Speed map 1611

Wogan’s Cavern later used by the Normans as a
boathouse and store



Bwrdeistref Ganoloesol
Mae Penfro yn nodweddiadol o dref gaerog o’r Oesoedd Canol ac mae hynny’n amlwg o hyd, gyda’i un stryd
hir a’r adeiladau o’i ddeutu, yn rhes mewn lleiniau bwrdais yn swatio o fewn muriau’r dref sy’n eu
hamgylchynu. Nid oedd bygythiad o ymosodiad byth ymhell i ffwrdd ond ffynnodd Penfro dan reolaeth
gadarn Ieirll Penfro. Mae rhai o’r Ieirll yn enwau amlwg yn ein hanes fel cenedl; yr enwocaf ohonynt oedd
William Marshall a oedd yn bennaf gyfrifol am ailadeiladu’r castell cerrig gyda’i orthwr crwn nodedig. Mae
muriau’r dref erbyn hyn mewn cyflwr gwael. Mae’r rhannau gorau i’w gweld ar hyd y “Comins” lle mae yna
dau dŵr canoloesol, ac ar un, gwylfa yn dyddio o’r 19eg ganrif. Ymhellach i ffwrdd ar ymyl orllewinol y Pwll
melin mae Tŵr Barnard, y mwyaf o’r tyrrau amddiffyn a oedd unwaith yn gartref i’r gwarchodlu. Roedd yna
dri phorth i’r dref, y Porth Dwyreiniol, Gorllewinol a Gogleddol ond nid yw’r un ohonynt yn bodoli bellach.
Serch hynny, gellir gweld sbringiau bwa Porth y Gorllewin wrth ochr rhes o fythynnod canoloesol, sef y
cartrefi hynaf yn y dref. 

Porth Llewyrchus 
Wedi dyfarnu iddi siarter freintiau gan Harri I a Harri II,
enillodd Penfro’r hawl i fasnach forol, felly’n ei gwneud yn
ganolfan masnach i Ddyfrffordd Aberdaugleddau yn
gyfan gwbl. Roedd hi’n ofynnol i longau masnach adrodd
i’r bont ym Mhenfro i brynu a gwerthu nwyddau, neu dalu
tolldal wrth y groes a safai ger Gwesty’r Llew yn y Stryd
Fawr. Ond roedd diwedd y cyfnod llewyrchus yn nesáu. Fe
gollodd Penfro nid yn unig ei hawl i fasnachu ond
difrodwyd y dref gan y Pla Du ym 1349. 

Westgate Mediaeval Cottages and Chapel

Pembroke
Town Crest



Diwedd Cyfnod y Tuduriaid
Castell Penfro oedd man geni llinach y Tuduriaid ac
yn y Tŵr lle tybiwyd i Harri VII gael ei eni, mae yna
ddarlun sy’n coffáu’r digwyddiad. Treuliodd ei
flynyddoedd cynnar yma, yn derbyn ei addysg gan y
mynachod ym Mhriordy Monkton. Nid oedd cyfnod y
Tuduriaid yn llewyrchus i Benfro. Mae Leland, yn Tour
through Wales ym 1538 yn disgrifio Ochr Ddwyreiniol
y dref fel “wedi ei llwyr ddifetha”. Anffawd bellach fu
hanes Penfro wedi i Harri VIII etifeddu’r Iarllaeth a
rhoi’r teitl Ardalyddes i’w wraig Anne Boleyn.
Pan gyflwynwyd y Ddeddf Uno ym 1536 cymerwyd
ymaith y breintiau a enillwyd gan Benfro o dan y
siarteri blaenorol. Felly, crëwyd Sir Penfro ac fe
wnaeth Hwlffordd gymryd ei lle fel canolfan
weinyddol.

Y Rhyfel Cartref 
Roedd gan Gastell Penfro un rôl arweiniol arall i’w
chwarae yn hanes Prydain yn ystod Rhyfel Cartref 1642 - 1648. Cyhoeddodd John Poyer, ei gefnogaeth i’r
senedd ond yn dilyn y Rhyfel Cartref Cyntaf a ddaeth i ben ym 1645, cafodd ef a’i gefnogwyr eu trin yn wael.
Ymhen hir a hwy, ym 1648, gwnaeth Poyer y penderfyniad i gyhoeddi ei gefnogaeth i’r brenin ac ym
Mhenfro y taniwyd y gwrthryfel newydd a ledaenodd trwy Brydain. Cymerodd Cromwell ei hun yr awenau,
gan osod Penfro dan warchae am bron i ddeufis. Achoswyd difrod aruthrol i’r dref gan danio ffyrnig cyn iddi
ildio ymhen hir a hwyr. Wedi’r gwarchae, honnwyd bod Cromwell wedi aros yn Nhafarn yr York ac o’r fan hon
rhoddodd orchymyn i ddinistrio’r Castell. Aeth y caer a fu unwaith yn adeilad balch, a’i phen iddi. 

Ffyniant yn y Ddeunawfed
Ganrif 
Adfywiwyd ffawd Penfro yn
y ddeunawfed ganrif.
Cymaint felly, pan wnaeth
Daniel Defoe ymweld â
Phenfro ym 1724, fe
ysgrifennodd “Dyma’r dref
gyfoethocaf….. a’r mwyaf
ffyniannus yn Ne Cymru
gyfan”. Erbyn hyn, Penfro
oedd y prif borthladd ar
hyd yr Hafan ac roedd
masnach yn ffynnu.
Manteisiodd hefyd ar
ddylanwad yr ystadau
gwledig mawr, yn enwedig
teulu Owens o Orielton a
oedd yn berchen ar y
mwyafrif o Benfro ac yn
cynrychioli’r fwrdeistref yn
y Senedd. Honnir mai Tŷ
Orielton ar y Chain Back
oedd plasty trefol teulu’r

Owens. O’r holl dai ar y stryd fawr, mae yna sawl enghraifft dda o dai Sioraidd yn enwedig ar yr ochr
ddeheuol: ailadeiladwyd nifer ohonynt ar safleoedd canoloesol ac mae’r hen adeiladwaith i’w weld yno
heddiw, yn cynnwys yr is-grofftydd.

The Chain Back previously known as Orielton Terrace

Henry VII Tower



Datblygiad yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
Gwelwyd dirywiad ym mhwysigrwydd Penfro fel porthladd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan gollodd
y frwydr yn erbyn trefi Aberdaugleddau a Hwlffordd. Serch hynny rhoddwyd hwb i Benfro pan adeiladwyd
yr Iard Longau Frenhinol nid nepell i ffwrdd. Daeth nifer o hyd i waith yn y diwydiant adeiladu llongau yn yr
iard a thyfodd Penfro ei hun, ochr yn ochr ag adeiladu tref newydd Doc Penfro gydag ardaloedd maestrefol
Gerddi Orange a Monkton. Cyfunwyd y ddwy dref mewn un fwrdeistref. Daeth cyflenwad dwr a gwaith nwy
i Benfro yn sgil ffyniant cynyddol a datblygiadau mewn peirianneg. Datblygwyd stad ddiwydiannol ar safle’r
“Comins” gyda Gwaith nwy, odyn galch, Lladd-dy (y llyfrgell a Chanolfan Croeso erbyn hyn), Tanerdy (Clwb
Ieuenctid), gefail a Ffowndri Haearn, Canolfan Gymuned; a chyfuniad gwenwynig o arogl a llygredd.

Gwelliannau i’r Stryd Fawr
Roedd cloc y dref yn gam arall
yn natblygiad yr oes, ac mae tŵr
y cloc, gyda’i gerfluniau o ddau
giwpid noeth yn un o adeiladau
eiconig Penfro.  Dywedwyd bod
yna bedwar yno ar un adeg ond
tynnwyd ymaith y ddau a oedd
yn wynebu Eglwys y Santes Fair
am eu bod yn groes i natur
synhwyrus y Fictoriaid. Ar yr
adeg hon, roedd ym Mhenfro
Stafelloedd Ymgynnull crand yn
yr adeilad cyfagos, sef Paddles
erbyn hyn (Sinema Haggar
gynt). Gyferbyn, saif Neuadd y
Dref, a adeiladwyd ym 1820.
Mae’r adeilad bellach yn gartref i
gyfres o furluniau sy’n
portreadu hanes Penfro. Drws
nesaf mae’r Old Kings Arms ac
nid nepell i ffwrdd y Lion Hotel,
y ddau yn enghreifftiau gwych o
hen Dafarnau Coets Fawr. Mae
ym Mhenfro gyfoeth o
adeiladau sy’n deillio o’r
ddeunawfed ganrif a’r
bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Trwy ddilyn Taith Gerdded
Ymddiriedolaeth Ddinesig
Penfro drwy’r dref, ceir mwy o
wybodaeth na sy’n bosibl i’w
chynnwys yma.

Crefydd
Mae Eglwys y Santes Fair a San Mihangel ym Mhenfro yn Eglwysi Canoloesol hyfryd sydd wedi eu lleoli o
fewn muriau’r dref. Saif Eglwys Priordy a Sant Daniel y tu hwnt. Cafodd yr eglwysi eu hadfer ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd crefydd yn eiddgar yn ystod yr adeg hon, felly adeiladwyd pedwar
capel crand yn y Stryd Fawr. Roedd cryn lawer o gystadlu ymhlith yr enwadau, a phawb yn mynd ati mewn
ffordd rodresgar i geisio gwneud yn well na’i gilydd; Calfiniaid yn y Westgate, Annibynwyr yn y Tabernacl,
Bedyddwyr yn Mount Pleasant a chapel y Wesleaid ar yr ochr Ddwyreiniol. 
Cafwyd ymweliad gan John Wesley ei hun droeon rhwng 1739 a 1790 ac adeiladwyd Tŷ Cwrdd yma gan ei
ddilynwyr. Gerllaw, roedd yna groes bregethu y mae enw’r tafarn ‘The Old Cross Saws’ yn deillio ohoni.

Pembroke Main Street looking west



Amaethyddiaeth a Ffeiriau
Roedd Penfro yn dref farchnad a
chanolfan amaethyddol bwysig:
roedd yr hawl i gynnal
marchnadoedd a ffeiriau wedi ei
ymgorffori yn ei Siarteri
Brenhinol sy’n dyddio’n ôl i’r
Oesoedd Canol. Er bod y cyfnod
pan oedd Penfro yn dref
farchnad wedi hen fynd, mae’r
hawliau yn parhau i fodoli
heddiw, ac ar eu sail cynhelir
ffair Gŵyl Mihangel yn y Stryd
Fawr bob mis Hydref. Er ei bod
yn ffair bleser erbyn hyn, mae ei
gwreiddiau yn deillio o

amaethyddiaeth a masnach. Denwyd gweithwyr fferm o bob cwr o Dde Penfro i’r ffair gyflogi flynyddol lle
tarwyd bargen gyda’r ffermwyr lleol am flwyddyn o waith. Denwyd hefyd fasnachwyr a diddanwyr, a
thaflunydd Haggar oedd un o’r prif atyniadau. William Haggar oedd un o arloeswyr y sinema; maent yn
difaru’n fawr eu bod wedi cau sinema Haggar ym Mhenfro.

Masnach Arfordirol
O’r cychwyn, y môr oedd enaid Penfro. Ffynnodd o ganlyniad masnach arfordirol ond dirywio a wnaeth hyn
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Nid oedd mordwyo yn hawdd ar Afon Penfro a phan agorwyd
Rheilffordd Penfro a Dinbych y Pysgod ym 1864, roedd cludo deunyddiau crai ar drenau yn haws o
lawer. Serch hynny, aeth Masnach Arfordirol yn ei blaen ac roedd llongau hwylio i’w gweld yn masnachu ger
Ceiau Penfro tan yr 20fed ganrif. Yr olaf i wneud hynny oedd ‘Kathleen a May’ ym 1960. Ychydig iawn sydd
yno bellach i’n hatgoffa o’r hyn a oedd unwaith yn geiau byrlymus; yr unig adeiladau a saif o hyd ar Gei y De
yw tafarn y Royal George Inn a’r tŷ cychod Cyn forglawdd llanw oedd Pont y Felin, a adeiladwyd yn yr
Oesoedd Canol i bweru melin flawd y dref, a rhoddwyd yn wreiddiol i Farchogion y Deml ym 1199.  
Yn ddiweddarach, dyma hefyd oedd lleoliad melin pum llawr o oes Victoria, ond llosgwyd hi’n ulw ym 1956.
O’r holl adeiladau ar Gei y Gogledd, y Storfa Ŷd ar ei newydd wedd yw’r unig adeilad sy’n bodoli, a hynny
yng nghanol fflatiau modern. Adeiladwyd morglawdd yn y 1970au i gronni dŵr ym Mhwll y Castell- mae hyn
yn golygu mai prin iawn erbyn hyn y gwelir llongau yng Nghei y De.

Pyllau Melin Penfro 
Mae yna doreth o fywyd gwyllt ym Mhenfro hefyd. O Gei y
De cerddwch ar hyd y prif Bwll Melin ac fe welwch
niferoedd di-ri o elyrch, adar
gwyllt ac adar y môr. Mae
ystlumod yn hedfan gyda’r nos ac
o bryd i’w gilydd fe welwch
ddyfrgwn. Cyn yr Ail Ryfel Byd
roedd y 'Llain' ar lan y Gogledd yn
gaeau gwyrdd, ond erbyn hyn
mae yna stadau tai dros bob man.
Cyn yr Ail Ryfel Byd caeau oedd ar
yr ochr ogleddol. Erbyn hyn
stadau tai sy’n gorchuddio’r ardal
a fu unwaith yn ‘Llain’. Mae
‘Riverside’ o ddiddordeb
hanesyddol, yn Dloty Undeb
Penfro gynt a Golden Farm,
lle safai Golden Prison ar un adeg.

Pembroke Michaelmas Fair

The South Quay as it used to be with Mill



Mae hanes rhamantus y
carcharorion yn dianc rhag
goresgyniad y Ffrancod ym 1797
gyda chymorth y merched lleol, yn
rhan o chwedlau’r ardal. Mae’r
llwybr yn eich tywys ar hyd ochr
ddeheuol muriau’r dref hyd at Dŵr
Barnard ac arglawdd y rheilffordd a
Phwll Uchaf y tu hwnt, nad oes
mynediad iddo bellach.

Cyrchfan Ymwelwyr
Cafodd Penfro ei dynodi’n Ardal
Gadwraeth ym 1972 i gydnabod ei
phwysigrwydd hanesyddol a’i
phensaernïaeth. Erbyn hyn, mae
Penfro’n dibynnu’n fawr iawn ar
dwristiaeth, gyda’r castell ymhlith y
gorau yn y wlad. Ar un adeg, deuai

arlunwyr fel Turner a Sandby yma i beintio’r adfeilion a’r ardal pictiwresg o’u cwmpas.
Ers hynny, mae’r castell wedi cael ei adfer yn sylweddol diolch i’r hynafiaethydd J R Cobb a Syr Ivor
Philips. Erbyn hyn mae ased mawr Penfro sy’n lleoliad delfrydol ar gyfer digwyddiadau, a chyrchfan
blaenllaw i ymwelwyr, yn cael ei rheoli gan Ymddiriedolaeth.

Mae Cymdeithas Hanes Penfro a Monkton hefyd wedi cyhoeddi taflen berthynol am Monkton. I ddarganfod mwy,
beth am ymweld â gwefan y Gymdeithas www.pembrokeandmonktonhistory.org.uk 

Y CÔD CEFN GWLAD
Parchwch - Diogelwch - Mwynhewch

  •    Byddwch yn ddiogel - cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion
  •    Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi’n eu cael nhw
  •    Ewch â’ch sbwriel gartref, a gofalwch warchod bywyd gwyllt 
  •    Cadwch eich ci dan reolaeth dynn
  •    Byddwch yn ystyriol o bobl eraill

CYDNABYDDIAETHAU
Sefydlwyd Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Mentro a Datblygu (PLANED) i wella amodau cymdeithasol ac economaidd y bobl ac i gyfoethogi amgylchedd Sir Benfro. Ariennir y prosiect hon yr rhannol drwy
Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a gylludwyd gan Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
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